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NGHỊ QUYẾT
Về chế độ điều dưỡng đối với cán bộ thuộc diện 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Xét Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 04/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lào Cai về chế độ điều dưỡng đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số 46/BC-HĐND ngày 
11/7/2016 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của 
các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn chế độ điều dưỡng đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai cụ thể như sau:

1. Về tổ chức điều dưỡng: Thực hiện điều dưỡng (tập trung hoặc tại nhà) đối 
với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai.

2. Đối tượng áp dụng
a) Đối tượng điều dưỡng tại nhà: Thực hiện 2 năm 1 lần đối với cán bộ hưu 

trí mắc bệnh hiểm nghèo, các bệnh tim mạch, mù lòa, liệt không thể tự chăm sóc 
mình được, bệnh cao huyết áp giai đoạn 2-3, các bệnh truyền nhiễm và các dịch 
bệnh nguy hiểm. 

b) Đối tượng điều dưỡng tập trung: Thực hiện 2 năm 1 lần đối với cán bộ hưu 
trí có đủ sức khỏe, tự lo sinh hoạt cá nhân, không mắc các bệnh thuộc đối tượng 
điều dưỡng tại nhà.

3. Thời gian điều dưỡng tập trung: 10 ngày/đợt điều dưỡng (gồm cả ngày đi 
và về).
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4. Một số mức chi cụ thể
a) Điều dưỡng tập trung:
Tiền ăn: 350.000 đồng/người/ngày;
Tiền thuê phòng nghỉ: 250.000 đồng/người/ngày;
Tiền thuốc: 30.000 đồng/người/ngày; 
Chi phí thuê phương tiện đi lại (theo giá thực tế).
b) Điều dưỡng tại nhà:
Tiền ăn: 3.500.000 đồng/người/đợt điều dưỡng;
Tiền thuốc: 300.000 đồng/người/đợt điều dưỡng.
5. Nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách địa phương.
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao
1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh 

và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện 
Nghị quyết.

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân tỉnh Lào Cai Khóa XV, kỳ họp thứ 
hai thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 
8 năm 2016./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Vịnh


